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Hot topic



ALS is een heterogene ziekte





Mogelijk werkingsmechanismen van  
training bij ALS

Atkin 2005



Intensief bewegen is een risicofactor voor
het ontwikkelen van ALS

Oxidatieve stress

Te veel glutamaat

Afname van celbeschermning

Bron figuur: Visser et al 2018



Intensief gebruik diafragma

RespiStimALS (2016) en DiPALS (2016) Vitacca (2018)



Nieuwe studies over training bij ALS in 2021

1x RCT: randomized controlled trial



Nieuwe studies over training bij ALS in 2021

2x Meta analyse







Conclusie
Een gecombineerd aëroob- en krachttrainingsprogramma 
van 12 weken is veel beter dan alleen rekoefeningen bij het 
verbeteren van de ademhalingsfunctie, mobiliteit en welzijn 
bij ambulante ALS-patiënten.

Conclusie
Een gecombineerd aëroob- en krachttrainingsprogramma 
van 16 weken geeft is niet superieur aan usual care. 



Parameters training
Interventiegroep

Duur
50-60 minuten per training, 2 x per week, 12 weken lang

Type
Aerobe training op hometrainer
Rekoefeningen, passief en actief
Krachttraining dmv lichaamsgewicht zoals squat, plank, lunge, pelvic lift

Intensiteit
Aerobe training: 20-30m, 40-60% HRR
Rekoefeningen: 10 minuten
Krachttraining: per oefening 1-2 sets, 8-12 repetities

Begeleiding: In ziekenhuis door fysiotherapeut en inspanningsfysioloog



Parameters training
Controlegroep

Duur
50-60 minuten per training, 2 x per week, 12 weken lang 
10 minuten, 5 x per week, 12 weken lang

Type
Aerobe training op hometrainer
Rekoefeningen, passief en actief
Krachttraining dmv lichaamsgezicht zoals squat, plank, lunge, pelvic lift

Setting/begeleiding: 
In ziekenhuis door fysiotherapeut en inspanningsfysioloog
Thuis met instructieve tekst en illustraties



Wie deed er mee?



Wat verklaarde de selectie?

Eerste selectie 
In- en exclusiecriteria

Tweede selectie
Patiënt wilde niet deelnemen 
Uitval tijdens de studieperiode



Deja vu
Duur
50-60 minuten per training, 
3 x per week, 16 weken lang

Type
Aerobe training op hometrainer
Krachttraining

Begeleiding: In ziekenhuis door 
fysiotherapeut

Afgeleid van 
Groenestijn et al (2019)



Wat zou je verwachten van het resultaat?
Interventiegroep
12 weken training
2 maal per week
Aeroob kracht rekken

Controlegroep
12 weken training
5 maal per week
Alleen rekken



Resultaat op SF-36

Bron figuur: Kalron et al 2021



Resultaat op ALSFRS-R

Bron figuur: Kalron et al 2021



Overige resulaten
Respiratoir
MEP was significant beter
SVC, FVC en MIP gaven geen
verschillen

2MWT was beter

5TSTS en FSS geen verschillen

Conclusie studie
Een gecombineerd aëroob-
en krachttrainingsprogramma 
van 12 weken verbetert de 
ademhalingsfunctie, 
mobiliteit en het welzijn bij 
ambulante ALS-patiënten.



Alternatieve conclusie
SF-36 ALSFRS-r

Alternatieve conclusie

Een oefenprogramma met 
alleen rekken zorgt voor
een bovengemiddeld snel
ziekte beloop bij ALS.

Was de training volledig verantwoordelijk voor het resultaat?

Welke andere factoren zouden een rol hebben kunnen gespeeld?



Wat was hier aan de hand?
Was de training volledig verantwoordelijk voor het resultaat?

Welke andere factoren zouden een rol hebben kunnen gespeeld?

Snelheid van ziektebeloop

Betrokkenheid van respiratoire spieren

Locatie van zwakte
DISUSE

VOLDOENING
Ziekte fase

Selection bias



Training bij ALS, feit of fabel?



Training bij ALS, feit of fabel?



Take home
Training is haalbaar voor een selectie van onze patienten

Fenotype bepaalt voor een deel de kans op succes

DISUSE

VOLDOENING

DISUSE

VOLDOENING


